
 
 

 

Foz do Iguaçu, 07 de Abril de 2016. 
A/C.: 
Demetrius Ubiratan Hintz 
ABIPEM 
 
 

Ref.: Carta Acordo Tarifa NET - 50º Congresso Nacional da ABIPEM 
 
 
Prezado Sr. Demetrius, agradecemos a oportunidade de ser uma das opções de hospedagem do 50º Congresso Nacional 
da ABIPEM. 
Conforme solicitado, segue abaixo tarifário para ser aplicado no período, no qual as tarifas a serem utilizadas estão 
grifadas em amarelo. 
As reservas serão mediante disponibilidade do hotel, com reservas e pagamento direto – Cliente X Hotel. 
 

 

Tarifário Acordo 50º Congresso Nacional da ABIPEM 

Buscando incrementar os negócios entre sua empresa e o Mirante Hotel, informamos nossas tarifas especiais para 
Operadoras conforme abaixo: 

 

Tarifas válidas de 01/01 a 31/12/2016 

Apartamentos Standard 
Baixa 

temporada 
Alta Temporada 

Feriados 

(mínimo de diárias) 

Single (cama de solteiro) R$ 66,00 R$ 81,00 R$ 99,00 

Duplo R$ 95,00 R$ 116,00 R$ 141,00 

Triplo R$ 123,00 R$ 149,00 R$ 182,00 

Quadruplo R$ 164,00 R$ 200,00 R$ 245,00 

 
   

Apartamentos Superior  

Single cama solteiro  R$ 79,00 R$ 97,00 R$ 119,00 

Single cama casal  R$ 114,00 R$ 139,00 R$ 170,00 

Duplo  R$ 114,00 R$ 139,00 R$ 170,00 

Triplo  R$ 147,00 R$ 179,00 R$ 219,00 

Quadruplo R$ 197,00 R$ 240,00 R$ 293,00 



 
 

 

Clique aqui para ver uma apresentação de nosso Hotel no Prezi 
 
 

 Café da manhã incluso na diária 
 Impostos inclusos 
 
 
 Feriados - vendas somente do período todo: 06/02 com saída 09/02 (carnaval – 03 diárias); 25/03 com saída 

27/03 (Páscoa – 02 diárias); 21/04 com saída 24/04 (Tiradentes – 03 diárias); 26/05 com saída 29/05 (Corpus 
Christi – 03 diárias); 07/09 com saída 11/09 (Independência do Brasil – 04 diárias); 12/11 com saída 15/11 
(Proclamação da República – 03 diárias);  

 Feriado – venda livre: 01 a 02/01; 28/12 a 31/12; 
 Alta temporada: 03/01 a 31/01 (Férias Escolares); 06/07 a 31/07 (Férias Escolares);  

 
Observações Gerais 

 Tarifas Netas 
 Este tarifário anula os anteriores enviados 
 Política de gratuidade: **Uma criança free até 12 anos acompanhada de dois adultos pagantes. Colchão extra ou 

berço serão fornecidos conforme disponibilidade** 
 Pagamento Direto com o Hotel; 
 Reserva Mediante disponibilidade do Hotel; 
 Cancelamento sem ônus até 3 dias antes do check-in para baixa temporada e cancelamento sem ônus até 7 dias 

antes do check-in para alta temporada e feriados; 
 Em caso de não comparecimento no Hotel no dia reservado, será cobrado/faturado o valor de 1 diária como no-

show, e em caso de grupo ou reservas para períodos de feriados o valor cobrado é do período total; 
 Tarifa de Grupos – a consultar; 
 Considera-se grupo a partir de 10 apartamentos; 
 Política de cortesia para grupos: A cada 15 PAX pagantes, o 16º PAX é cortesia, aplicando o tarifário específico 

para grupos, não sendo aplicado à este tarifário acima descrito; 
 Dead Line para Grupos: 30 dias antes do Check-in; 
 Não é permitido fumar nos apartamentos e dependências do hotel. Caso seja observado o fumo nos 

apartamentos será cobrada a limpeza e desodorização do apartamento. 
 As partes elegem o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, para qualquer demanda judicial relativa ao presente 

contrato, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

Esperando corresponder às suas expectativas, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer informações 
que se façam necessária. 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Magaley Teixeira 
Gerente Comercial 

 


